
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          02/2013 
 
DATA: 7 de març de 2013                    INICI: 18:32h                         FI: 19:25h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade, Junts amb Moçambic 
Creu Roja 
ERC 
Escola Isidre Martí  
EUiA    
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Fundación Juan Ciudad  
Grup Ayllu  
Institut Severo Ochoa 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
Grup Municipal CiU 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PP 
 

Entitats excusades 
 
Escola Utmar 
 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació al Desenvolupament 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del  31-01-2013 
2.- Distribució pressupost cooperació 2013 
3.- Convocatòria projectes locals 2013 
4.- XVII Fira de la Solidaritat i del suport mutu 
5.- 13a Festa de la Solidaritat i 10a Festa del Comerç Just 
6.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 31/01/2013 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Distribució pressupost cooperació 2013 
 
La regidora explica les dues propostes de distribució que presenta. D’acord amb el que es recollia en el 
Pla Director de Cooperació, 2012-2015, els percentatges destinats als quatre apartats es mouen entre 
forquilles i per aquest motiu en ambdues propostes destina el màxim a projectes locals 60%, el mínim a 
Cooperació Directa 5%, i entre els altres dos conceptes, FCCD+Emergències i Sensibilització, hi ha una 
oscil·lació d’un  5% a repartir entre les dues propostes.  



Per part dels assistents i després de fer-ne diverses aportacions, es decideix acceptar la segona 
proposta que es transcriu a continuació.  
 
 
PRESSUPOST 2013  139.850,00 €
Projectes locals 60% 83.910,00 €
FCCD + Emergències 10% 13.985,00 €
Sensibilització 25% 34.962,50 €
Cooperació Directa 5% 6.992,50 €
 
 
3.- Convocatòria projectes locals 2013. 
 
La regidora recorda que ja està obert el termini per a la sol·licitud de projectes de cooperació al 
desenvolupament, que serà fins el 28/03.  
La secretària del Consell, comenta que enguany s’ha tret la fitxa projecte, però recomana que si no es fa 
servir la fitxa com a tal, almenys s’utilitzi el guió que l’acompanyava en anys anteriors ja que els facilitarà 
la comunicació de tota la informació necessària a banda d’incorporar el projecte. Comenta també que 
resta a la disposició de les entitats per a qualsevol dubte i/o qüestió relativa als impresos previ a la 
presentació.   

 
4.- XVII Fira de la Solidaritat i del suport mutu 
 
Per part del representant del Grup Ayllu es comenta el programa de la Fira (es distribueix còpia als 
assistents) que es transcriu a continuació: 

XVII Fira de la Solidaritat i del Suport Mutu  
06 d''abril del 2013  

Rambleta Verge de la Mercè  
Can Vidalet  

UNA ALTRA MANERA DE VIURE ÉS POSSIBLE I NECESSÀRIA  
 
PROGRAMA  
Viernes 5  
19 h a 22 h Cine forum “Intocable” en el Centre Cultural La Bòbila  
Organiza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el Lleure  
Sábado 6  
11h - Inicio Fira  
11h a 21h Cafetería Solidaria Organiza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el Lleure  
11h a 13h  
Talleres para niñas y niños  
Organiza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el Lleure i Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet  
Mercado de intercambio  
Organiza: Grup Ayllu, Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet i Asamblea Canvipubilla 15M  
Percusión con ATABALATS  
13h a 14h Presentación de grupos participantes  
14h a 16h Comida Solidaria Organiza: Grup Oberts a Tothom de la Parròquia de Sant Antoni  
16h a 17h Café musical. Música en vivo  
17h a 18h Abuelas Cantoras Organiza: Grup d’Àvies de Sant Antoni-Santa Gemma-Sant Enric  
18h a 19h Magia “El político trilero” Compañía SOMNIA Magia e ilusionismo  
19h a 20h “Otra manera de vivir es posible y necesario” con Arcadi Oliveres Organitza: Ayllu  
20h a 21h Pases de videos Organitza: Ayllu  
 
Les entitats del Consell que vulguin participar ho han de comunicar a la Tere al llarg de la setmana 
vinent.  
 
5.- 13a Festa de la Solidaritat i 10a Festa del Comerç Just 
 
Després d’un llarg debat per tractar diferents aspectes de la Festa i de la programació de tot el mes 
d’activitats solidàries, amb moltes i molt interessants aportacions per part dels assistents es decideix el 
següent:  
 



• Concurs de Dibuix de Comerç Just a les escoles.  Principi del Comerç Just triat: eradicació de 
l’explotació infantil. Termini per a la presentació dels dibuixos: 30/04. Jurat: Xavier Martínez, de 
Sindicalistes Solidaris, Isabel Martínez d’ERC i Carolina Sabaté, Fundación Juan Ciudad, Sònia 
Sardà de la Fundació Santa Magdalena i Mariber Peláez, regidora. Es convidarà a participar a 
algun professional de l’escola de dibuix. Reunió del Jurat: 9/05 a les 16.30h. Es mirarà també si 
es pot aconseguir material pedagògic per obsequiar als centres educatius que participin i que els 
faciliti el treball previ. L’escrit i les bases s’enviarà als centres la setmana vinent.  

• Data de la Festa: diumenge 12/05 en horari de matí, de 10.30h a 14h.  
• Lloc de la Festa: Pista vermella del Parc Pou d’En Fèlix. 

 
Activitats organitzades des del consell:  
 

• Xerrada de Creu Roja. 25/04 a les 18h. sobre les experiències sobre el terreny, del projecte 
“Programa integral de salut comunitària a Inhambane”, Moçambic. A càrrec de la Paqui Milán, 
delegada del programa. 

• Exposició de la Cooperació a Esplugues. Actualitzada i algun plafó nou per enguany.  
• Xerrada “sobirania alimentària”. A càrrec de Veterinaris Sense Fronteres. Data i horari a 

concretar.  
• Espectacle infantil per al dia de la Festa. Pendent de concretar 
• Cata de cafè de comerç just. Pendent de concretar 
• Cine fòrum de la Fundación Vicente Ferrer, amb diferents opcions. Pendent de concretar 
• Xerrada conjunta de la tasca que realitzen les Fundacions Juan Ciudad i Vicente Ferrer a l’Índia. 

Pendent de concretar.  
 
Altres activitats:  
 

• Exposició fotogràfica “El Tercer Jinete”. Del 2 al 14/5  
• Contacontes a la Biblioteca. 27/04 a les 12h.  
 

Es recorda als assistents que comuniquin a la Tere, al llarg de la setmana vinent la seva participació a la 
Festa, així com qualsevol suggeriment i/o proposta.  
 
6.- Diversos.  
 
6.1.- Sopar de la Fam 
 
La representant d’Agermanament Solidari recorda que el 15è sopar de la fam es farà el 15/03/13 al 
Casal, a les 20.30h. Hi haurà una xerrada sobre l’experiència d’un cooperant al Sudan i a Ghana, una 
actuació d’una escola de ball i el sopar, pa, oli i sal. (distribueix programa als assistents).  
 
 
Proper Consell: 18 d’abril de 2013 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
 
 
 
 


